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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
čas běží neúprosným tempem a my Vám po nějaké době přinášíme další číslo našeho obecního
zpravodaje. Rád bych se ohlédl zpět za uplynulým obdobím. Máme za sebou pořádání mnoha akcí.
Věřím, že se akce líbily a zpestřily Vám letní měsíce. Když se obrá m zpět, musím poděkovat všem, kdo se
na akcích podíleli. Je to spoustu práce a ochoty udělat něco navíc pro nás všechny. Jsem rád, že se opět z
těch sportovních vydařil jak memoriál Otakara Korbáše, tak nohejbalový turnaj. Přálo nám počasí a
nasazení všech týmů bylo obrovské. Pro dě i dospělé k nám opět zavítala tradiční pouť a letním kinem
jsme se rozloučili s letošním létem. Čerstvě jsme na konci září přivítali nové občánky.
Tím zdaleka nekončíme a už ak vně chystáme Halloween a všechny tradiční zimní akce. Těšíme se na
setkání s Vámi.
Přeji Vám touto cestou krásný podzim a spoustu energie v následujícím období.

zastupitelstvo obce
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Poznáváme krásy Česka
Také letos vyjeli občané naší obce na jednodenní výlet. Klub důchodců za ﬁnanční podpory obecního
úřadu zorganizoval zájezd na jih Moravy, kde jsme navš vili nádherný zámek v Buchlovicích. Průvodce nás
seznámil s historií zámku a upozornil nás na některé zvláštnos . Viděli jsme nejen zámek, ale prohlédli jsme
si krásný zámecký park a velkou pěs rnu fuchsií, kde jsou k vidění stovky krásných i zvláštních kvě n fuchsií.
V nedaleké Zámecké restauraci jsme si pochutnali na dobrém obědě a odpočinuli si, abychom dále vyrazili
do obce Modrá. Tam nás místní průvodkyně provedla po areálu, který se jmenuje „ Živá voda“.
V podvodním tunelu jsme viděli jak vypadají z blízka obrovš kapři a hlavně zuba a vousa jeseteři.
Ve vedlejším obchůdku jsme se občerstvili a nakoupili něco pro naše dě a pak už jsme vyrazili k domovu.
Přesto, že bylo období veder, prožili jsme den v pohodě. V autobuse byla příjemná klima zace,
v zámku byl chládek, v parku s n a v „Živé vodě“ jsme byli pod studenou vodou. Opět jsme strávili příjemný
společný den a šťastně jsme se vrá li domů. Věřím, že zastupitelé naší obce budou i nadále podporovat tyto
ak vity, abychom se mohli těšit na příš rok a na nový výlet, kterého se zúčastní,
doufám, ještě více občanů naší obce.
Klub důchodců Žermanice
Řeháková Jana
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Memoriál Otakara Korbáše
Dne 3. srpna se uskutečnil tradiční turnaj v minikopané. Zúčastnilo se celkem 9 družstev a
všichni měli chuť zvítězit. Po dlouhém a někdy vyhroceném „boji” se čtyři týmy utkaly ve ﬁnálovém
souboji o nejlepší pozici.
Nakonec vše dopadlo takto:
1. místo - tým Lučina
2. místo - tým Djablo Havířov
3. místo - tým FC Trhači Havířov
4. místo - tým Žermanický park

Gratulujeme a těšíme se na minimálně stejnou účast a výkony i v příš m roce.

Žermanická pouť
Kolotoče, skákací hrady, střelnice, cukrová vata, perníkové dobroty, balónky …. to vše neodmyslitelně
patří k již tradiční Žermanické pou . Ta se letos konala od pátku do neděle 6.-8.9.2019. Dě si mohly
užít do sytos kolotočů a nafukovacích atrakcí po celé tři dny.

V sobotu si obyvatelé v hojné účas poslechli a mnozí s chu zanotovali hity muzikálu Mamma Mia v
podání protagonistů Bořka Slezáčka, Jitky Asterové a Petry Peterové. O další večerní zábavu se
postaral DJ Pavel. V neděli proběhla mše v Kapli narození Panny Marie.
Letošní pouť byla ve znamení aprílového počasí, kdy sluníčko střídalo déšť a zatažená obloha. Dětem to ale
vůbec nevadilo a dospělí si naši společenskou akci užili pod velkým stanem s lahodným mokem a dobrým
jídlem. Už teď se těšíme na další ročník!

více foto na webových stránkách obce Žermanice
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Nohy bolej, to je nohejbal
V sobotu dne 21. 9. 2019 se uskutečnil na žermanickém sportovním hřiš nohejbalový turnaj. I tento
9. ročník se těšil hojné účas sportovních nadšenců hrajících i fandících. V duchu zavedených tradic obě skupiny
postupně splynuly v jednu, a aniž by bylo nezbytné zacházet do detailů, můžeme bez ostychu
označit zmíněnou akci za vydařenou.
Počasí bylo ostatně sportu nakloněno: bylo jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno.
Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 6 až 2°C. Vítr JV o rychlos 2 až 6 m/s.
Nebylo tedy překvapením, že Obec Žermanice vyskládala hned tři velmi kvalitní týmy a to sice
„Žermanice CITY“, „Žermanice United“ a „Žermanice - Pustky“ .
Před začátkem turnaje vše nasvědčovalo tomu, že pohár zůstane takříkajíc doma. Dorazil však tým
„Havířovských draků“, který se již od počátku netajil nejvyššími ambicemi.
V rámci hry na dva vítězné zápasy se navzájem utkaly všechny týmy. Zápasy se odehrávaly s nejvyšším
nasazením a bojovnos , zároveň však v duchu fair play a pohodové atmosféry. V průběhu jednotlivých klání se
sice ukázalo, že žermanické týmy hrají o druhé místo, avšak všichni účastníci byli donuceni se smířit s faktem, že
pravým a jediným oprávněným vítězstvím bude sport a láska k němu, a že vlastní pořadí na konci nebude
podstatné.
Vyhlašování vítězů proběhlo se všemi náležitými poctami.
Opro všem plánům první místo vyhráli jako jediný neporažený tým „Havířovš draci“. Gratulujeme.
Druhé místo uhájil tým „Žermanice - Pustky“!
Tře čestné místo paří týmu „Žermanice United“. Bojovali statečně.
Turnaje se také zúčastnil tým „Žermanice City“. Děkujeme.

1. místo - Havířovš draci
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Vítání občánků
Dne 28.9. jsme v naší obci přivítali osm nových občánků. Akce to byla nad očekávání povedená. Vítání
občánků bylo zpestřeno hudebním programem a recitací našich dě . Je s podivem, že miminka a batolata
byla naprosto v klidu a asi se jim program líbil, protože si žádné nestěžovalo pláčem. Každý občánek obdržel
pamětní list, dárky a vše bylo zapsáno do obecní kroniky, která mto po dlouhé době opět ožila. Máme
velkou radost, že se podařilo splnit naše předsevze , že za každé dítě zasadíme ve vesnici jeden strom.
Pomohly nám k tomu ochotné ruce rodičů a i zastupitelé přiložili ruce k dílu.
Během celého dopoledne byla pořizována bohatá foto i video dokumentace, která bude brzy ke shlédnu
na našich stránkách. Přejme si, aby i ostatní akce byly tak kouzelné a dojemné, jako tato, když otec se synem
společně sadí strom za přihlížení svých rodičů. Nebo když tři generace žen stojí vedle sebe a kochají se
pohledem na tu nejmladší čtvrtou. Jsme rádi, že jsme byli u toho.

více foto na webových stránkách obce Žermanice
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Mikuláš v obci
Milí rodiče a dě , rádi bychom Vás pozvali na „Mikulášskou nadílku”, která se koná
dne 7.12.2019 v 15:00 hodin v kulturní místnos obecního úřadu.
Občerstvení bude zajištěno na místě.
Prosíme o přihlášení svých ratoles na tel. 725 943 462 do 2.12.2019.

Rozsvícení vánočního stromečku
Přijďte s námi rozsví t vánoční stromeček, zazpívat si
koledy a společně vychutnat předvánoční atmosféru.
Budeme Vás čekat 7.12.2019 v 17:00 hodin, tradičně
pod obecním úřadem.

Těšíme se na Vás!

Vánoční mše
V kapličce Narození Panny Marie proběhne Vánoční mše a to 26.12.2019 v 9:30 hodin.
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Adventní koncert
Zveme Vás na adventní koncert do kaple Narození Panny Marie, který proběhne 14.12.2019 v 17.00 hodin.
Stejně jako v loňském roce jsme pozvali Smíšené vokální sexteto, které tvoří vysokoškolš studen hudební
výchovy, češ ny, ekonomiky, hudební vědy, čínš ny, žurnalis ky a dívčí vokální trio pak dívky z karvinského
gymnázia. Na klavír je bude doprovázet klavíristka paní Hana Šobrová.
Všichni dohromady patří do společenství Sborového studia Permoník ZUŠ Bedřicha Smetany a KSVČ
Juventus v Karviné. Toto hudební uskupení sbírá úspěchy jak v České republice, tak v zahraničí.
Tento soubor nám zahrál a zazpíval v loňském roce a protože to byl pro nás velký zážitek, rozhodli jsme ho
pozvat znova.

Životní jubilea v roce 2019
Významného životního jubilea se v letošním roce dožili a dožijí naší občané.
V měsíci lednu:
Pavla Paukertová – 60 let
V měsíci březnu:
Libor Pospěcha – 60 let
Naděžda Stašová – 60 let
V měsíci květnu:
Alena Milatová – 70 let
Petr Pastušek – 70 let

V měsíci červnu:
Jana Gallová - 60 let
V měsíci srpnu:
Milena Byloková – 60 let
Jana Franková – 60 let
V měsící listopadu:
Marie Weissmannová – 70 let

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního op mismu do dalších let.
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,,Víte že?”
Obec Žermanice se kdysi nazývala Zylmanice? Patřila do soustavy tzv. dvouřadových lesních lánových vsí,
kdy se jednotlivé domy řadí volně podél řeky, nebo potoka. Používal se zde záhumenicový systém rozměření
související s německou kolonizací, kdy záhumenice sahají až na hranice katastru obce.
Ačkoliv některé prameny uvádějí, že ves byla známa již v druhé polovině 14. stole , nejstarší dochovaný
písemný údaj pochází z roku 1450. Obec patřila od roku 1461 majiteli Hornobludovského statku Janu
Huntovi z Kornic. O dvacet dva let později, přesněji v roce 1483 postoupil Jan Hunt Žermanice svým dvěma
synům.
V roce 1490 koupil Žermanice za 200 uherských zlatých Jan Trnka z Ra bořan a připojil je k Frýdeckému
panství. Tento zámožný šlech c navíc získal v roce 1492 od Vladislava Jagellonského také město Hlučín.
Obec Žermanice měla kdysi svou školu a dokonce lihovar, ale o tom si povíme příště.

Soutěž
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Topná sezona
V současné době nám začala „topná sezóna” a povinnos s m spojené a to s provozem spalinových
cest, které jsou stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Kontrola spalinové cesty se provádí u kotlů do 50kW :
- Druh paliva Pevné : 1 za rok a čištění se doporučuje 2-3x za rok.
- Druh paliva kapalné: 1x za rok a čištění se doporučuje 1-2x za rok.
- Druh paliva Plynné: 1x za rok a čištění se doporučuje 1x za rok.

Ukončení sběru biologického odpadu
Sběr a svoz bioodpadu bude v letošním roce ukončen k 25. 11. 2019
Žádáme občany, kteří si doposud nevyzvedli kontejnéry na biologický odpad, aby tak učinili v
co nejkratším termínu a to na Obecním Úřadě v úředních hodinách.

Ukončení sezóny sportoviště
Provoz sportoviště bude pro zimní období ukončen od 31.10.2019

Bezpečnostní desatero
Hasičský záchranný sbor České republiky připravil informační leták "Bezpečnostní desatero".
Důvodem, k vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po
celé ČR k více než sícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny.
Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní desatero.
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Místní knihovna v Žermanicích
PŮJČOVNÍ DOBA
ČAS
STŘEDA
14.30 - 17.30
V případě zájmu bude knihovna otevřena každou první sobotu v měsíci
od 9.00 do 11 hodin.
Prosíme zájemce o tuto otevírací dobu, aby nás kontaktovali na email
obce Žermanice:
obec@obeczermanice.cz nebo telefonicky na číslo 725 943 462.

Inzerce
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Právní záležitos
Právní záležitos s občany a podnikateli projedná a vyřídí každé Pondělí
od 15.30 – 17.00 hod. na Obecním úřadě v Horních Bludovicích a každou středu
od 14.00 – 15.00 hod. v Domě služeb Lučina JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství,
spisování lis n, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitos , vyřizování
věcných břemen apod.
Tel.: 596 810 741, 603 447 219
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Informace občanům
V případě, že máte zájem o zasílání obecních informací, plánovaných akcí, případně dalších aktualit,
zašlete prosím svůj email na naši adresu obec@obeczermanice.cz .

Uřední hodiny a kontaktní údaje
Starosta - Ing. Petr Peikl
Tel.:+420 602 675 402
Po: 16:00 - 18:00
St: 16:00 - 18:00

Obecní úřad - Hana Svačinová
Tel.: +420 596 421 017
Po: 8:00 - 17:00
St: 8:00 - 17:00

Místostarosta - Petr Zlámal
Tel.: +420 724 180 344
Po: 15:00 - 17:00
St: 15:00 - 17:00

Povinné údaje periodického sku dle zákona č. 46/2000 Sb.
Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259
Název periodického sku: ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
Četnost jeho vydávání: dle potřeby
Místo vydávání: Obec Žermanice
Číslo a den vydání: 2/2019, 11. 10. 2019
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